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Nummer 3, 2021 
        Efter några magiska sommarmånader vill vi i styrelsen passa på 

att         att önska alla en härlig höst. Med det sagt vill vi även uppdatera er        

om vad om vad som händer i vårt hus och i vår förening! 

 
 
Välbehövlig balkongrenovering är klar 
Vi i styrelsen är glada att kunna meddela 
att balkongrenoveringen som pågått 
under tidigare delen av hösten är färdig. 
Alla lägenheter har därmed målats om 
och rostskyddats på nytt. Detta har gett 
våra lägenheter i fastigheten en 
välbehövlig uppfräschning.  
 
Nytt datum för OVK-besiktning:  
7-8 december 2021 
Nytt datum för den OVK-besiktning som 
var planerad att genomföras i mars 
2020, men som blev uppskjuten på 
grund av covid-19-pandemin, kommer 
att genomföras den 7-8 december 2021 
av Franska Bukten AB. Vi kommer att 
återkomma med mer information inom 
kort. 

 
Avgiftsfri januari 
Vår ekonomi ser fortsatt bra ut och 
därför har vi i styrelsen beslutat att vi i 
år kommer att ha en avgiftsfri januari. Ni 
ska därför inte betala in hyran i slutet på 
december. För er som har autogiro 
kommer det alltså inte att dras något i 
december från ert konto. En liten 
julklapp till oss alla för att föreningen 
går så bra! 

 
Nu finns vi på Facebook! 
Nu finns vår förening äntligen på 
Facebook! Sök på “BRFSlipen40” så 
hittar du vår Facebook-sida. Glöm inte 
att gilla och följa sidan. Syftet med sidan 
är att kunna erbjuda alla boende en 
kommunikationskanal där man kan få 
kontakt med andra boende i huset. 
Länk:  
https://www.facebook.com/BRFSlipen
40. 

 
Överblivna cyklar 
Förra månaden rensade vi både 
cykelstället och cykelförrådet. Några av 

cyklarna som ingen ville kännas vid har 
vi sparat i ett annat förråd. Vi kommer 
att göra oss av med dem efter årsskiftet. 
Vet ni med er att ni har en cykel som ni 
inte gett oss någon upplysning om, 
kontakta oss snarast.  

 
Sortera matavfallet rätt  
På senare tid har vi haft problem med 
hushållssopor i det bruna kärlet som är 
ämnat för matavfall. Matavfall ska alltid 
sorteras i bruna papperspåsar och 
hushållsavfall separat. Det är otroligt 
viktigt att vi sorterar rätt, annars 
hämtas inte våra sopor. Behöver du fler  
bruna matavfallspåsar finns de att 
hämta i tvättstugan. Saknas det 
papperspåsar eller är du i behov av en 
hållare till papperspåsarna? Kontakta 
då oss i styrelsen så hjälper vi dig. 

 
Handduktstorkare får aldrig stängas av  
Vi påminner om vikten av att alltid ha 
din handukstorkare påslagen i ditt 
badrum. Stängs denna av kan vi få 
problem med att bibehålla rätt 
temperatur i våra rör och ledningar i 
fastigheten. Det kan leda till 
stillastående vatten som kan orsaka 
legionellabakterier. Slå därför aldrig av 
din handukstorkare i ditt badrum.  

 
Du är väl med på vår mailinglista? 
Lägg till din e-post och få uppdateringar 
och information vid behov direkt i 
mailkorgen. För att lägga till sig själv till 
denna lista skickar du mail till:  
boende-subscribe@brfslipen40.se   
 
Kontaktinfo 
Mer information hittar du på: 
www.brfslipen40.se 
 
Styrelsens mail: 
styrelsen@brfslipen40.se 
 
Eller lägg en lapp i den vita brevlådan i 
trapphuset. 
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